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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi menyentuh segala aspek dalam kehidupan manusia 

sera mempelajari segala segi pernyataan antara manusia. Secara definisi, 

komunikasi adalah penjabaran mengenai arti istilah. Komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan oleh komunikator terhadap komunikan. Ada 5 

unsur komunikasi menurut Lasswell (1960) dimana terdapat who, says 

what, in which channel, tho whom, with what effect. Pada umumnya, 

komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh 

keduanya (komunikator dan komunikan). Proses penyampaian pesan yang 

dilakukan dapat secara verbal (bahasa) dan non verbal (gesture, isyarat, 

gambar, dan sebagainya) 

Kategori komunikasi menurut Deddy Mulyana (2005:61) terbagi 

menjadi 3 konseptual yaitu: 

1. Komunikasi sebagai tindakan 1 arah 

Pemahaman komunikasi dalam proses penyampaian pesan 

searah dari seseorang atau lembaga pada seseorang atau 

sekelompok lainnya baik secara langsung ataupun melalui 

media. Penjelasan seperti ini menunjukkan komunikasi dalam 

semua kegiatan secara sengaja dilakukan untuk menyampaikan 
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rangsangan untuk membangkitkan respon orang atau kelompok 

lain. Dalam hal ini, komunikasi dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan komunikator. 

 

2. Komunikasi seabagai interaksi 

Pandangan ini menyertakan komunikasi dengan suati 

proses sebab-akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya bergantian. 

Seseorang menyampaikan pesan baik verbal atau non-verbal 

kemudian orang pertama (|komunikator) bereaksi setelah 

menerima respon atau umpan balik dari orang kedua 

(|komunikan) dan seterusnya. 

 

3. Komunikasi sebagai transaksi 

Proses komunikasi dalam hal transaksi menyatakan bahwa 

komunikasi adalah proses yang dinamis secara 

berkesinambungan mengubah pihak yang berkomunikasi. 

Orang yang melakukan komunikasi dianggap sebagai 

komunikator secara aktif mengirimkan dan menafsirkan pesan. 

 

 Komunikasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, baik individu maupun 

kelompok. Pada konteks penelitian ini, komunikasi dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan suatu lembaga atau perusahaan dimana sasaran komunikan atau 

khalayak yang bersifat banyak, heterogen, dan pesan yang dibawakan juga umum. 

Proses komunikasi seperti ini termasuk kedalam bentuk komunikasi massa. 
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2.2 Peran Komunikasi dalam Pemasaran yang Efektif 

2.2.1 Definisi Komunikasi Pemasaran (Marketing Communication) 

Aktivitas komunikasi dalam kehidupan manusia digunakan untuk 

membangun pengalaman dan pengetahuan. Sebuah Komunikasi 

pemasaran merupakan aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran 

serta penentu suksesnya pemasaran dalam sebuah perusahaan.  

Menurut definisinya, pemasaran mempunyai konsep sebagai 

proses-proses upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan dalam 

kehidupan manusia. Menurut Kotler (2002:14), Komunikasi pemasaran 

mempunyai arti atau definisi sebagai sarana yang digunakan oleh 

perusahaan upaya menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan 

konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk atau 

jasa serta merk yang mereka tawarkan. Komunikasi pemasaran adalah 

aspek yang sangat penting dalam sebuah perusahaan untuk melakukan 

penguatan merek. Konsep komunikasi dan pemasaran adalah kegiatan 

dimana pemasar atau perusahaan menginformasikan produk mereka secara 

persuasif untuk membujuk konsumen membeli produk atau jasa yang 

mereka tawarkan. 

Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang tujuan 

utamanya untuk menyebarkan informasi (komunikasi informatif), untuk 

menarik konsumen sehingga melakukan pembelian (komunikasi 

persuasif), dan untuk mengingatkan khalayak agar mengulang kembali 
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pembelian atau menjadi konsumen tetap. Secara garis besar, proses 

komunikasi pemasaran dapat dijelaskan dalam gambar berikut: 

Gambar 1.1 

 

 

 

  

Sumber: Fandy Tjiptono, 2015:221 

 

2.2.2 Tujuan Komunikasi Pemasaran 

Pada dasarnya komunikasi pemasaran dilakukan demi mencukupi 

kebutuhan tertentu. Ada 3 tujuan komunikasi pemasaran yang utama 

menurut Fandy Tjiptono (2015) yaitu untuk menyebarkan informasi 

mengenai produk atau jasa, mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian, dan mengingatkan konsumen untuk datang atau membeli 

kembali pada produknya. Konsumen yang memiliki respon terhadap 

aktivitas komunikasi pemasaran ini meliputi 3 aspek, yaitu: 

1. Aspek kognitif, yaitu aspek untuk membentuk kesadaran 

mengenai informasi tertentu. Pada tahapan ini, calon konsumen 

akan diberikan informasi mengenai produk atau jasa yang 

ditawarkan. 
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2. Aspek afektif, yaitu aspek untuk memberikan pengaruh untuk 

melakukan sesuatu. Pada tahap ini calon konsumen mulai 

tertarik dengan produk atau jasa yang dipasarkan dan 

diharapkan kepada calon konsumen untuk melakukan reaksi 

pembelian. 

3. Aspek konatif, yaitu aspek untuk membentuk pola konsumen 

menjadi perilaku yang selanjutnya. Pada tahapan ini, konsumen 

yang sudah datang dan membeli produk atau jasa, akan 

diharapkan datang kembali untuk melakukan pembelian ulang. 

 

2.2.3 Program Komunikasi Pemasaran 

Banyak cara yang bisa dilakukan sebuah perusahaan atau 

organisasi dalam komunikasi pemasaran. Dalam upaya penyampaian pesan 

komunikasi pemasaran juga memerlukan media agar pesan yang 

disampaikan mencapai target sasaran dan efektif terhadap konsumen. 

Program komunikasi pemasaran yang dapat dilakukan menurut Fandy 

Tjiptono (2015) dalam bukunya adalah sebagai berikut: 

1. Periklanan 

Segala bentuk atau upaya presentasi dan promosi 

gagasan, produk serta jasa yang teridentifikasi. 

Mempromosikan produk atau jasa melalui bentuk periklanan 

(media cetak, media elektronik, atau media lainnya) cukup 

efektif, karena khalayak yang dituju atau disasar pasti akan 
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diterpa dengan informasi media massa baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Misalnya: Iklan media cetak, iklan media elektronik, 

kemasan, brosur, buklet, poster, leaflet, billboard, dan lainnya. 

 

2. Personal Selling 

Aktivitas penjualan pribadi ini merupakan respon 

langsung yang efektif karena di dalam penyampaiannya 

dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan konsumen, 

dan menjawab keraguan yang ada dalam benak konsumen, 

serta upaya menarik keinginan untuk melakukan pembelian 

produk atau jasa. 

Misalnya: presentasi penjualan, pameran dagang, produk 

sampel, program intensif, dan lainnya. 

 

3. Publisitas 

Mempublikasikan informasi mengenai produk atau jasa 

dengan cara mempengaruhi opini publik tentang produk 

melalui beberapa media cetak secara gratis dalam bentu press 

release atau artikel yang dikenal sebagai publisitas. 

Misalnya: Konferensi pasar, berita rutin, feature, artikel 

liputan, dan lainnya. 
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4. Direct & Online Marketing 

Media pemasaran digunakan secara langsung kepada 

konsumen dan calon konsumen yang lebih spesifik untuk 

mendapatkan respon langsung. 

Misalnya: Email, telemarketing, katalog, dan lainnya. 

 

 Kotler dan Keller (2009:512) juga mnjelaskan terdapat delapan 

macam bauran program komunikasi pemasaran, yaitu: 

1. Periklanan, semua bentuk terbayar dari presentasi nonpersonal 

dan promosi ide, barang atau jasa melalui sponsor yang jelas. 

2. Promosi penjualan, insentif jangka pendek untuk mendorong 

pembelian produk atau jasa. 

3. Events atau acara, kegiatan atau interaksi yang berhubungan 

dengan merek tertentu. 

4. Hubungan masyarakat dan publisitas, program yang dirancang 

untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan. 

5. Pemasaran langsung, komunikasi secara langsung dengan 

meminta respon melalui telepon, surat, email, dan lainnya. 

6. Pemasaran interaktif, program online yang melibatkan 

pelanggan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan 

kesaradaran, memperbaiki citra atau menciptakan penjualan. 
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7. Word of mouth, komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar 

masyarakat yang berhubungan dengan pengalaman membeli 

atau menggunakan produk atau jasa sebelumnya. 

8. Penjualan pribadi, interaksi tatap muka dengan satu atau lebih 

pembeli prospektif untuk tujuan presentasi dan lainnya. 

 

2.2.4 Komunikasi Pemasaran yang Efektif 

Komunikasi pemasaran dilakukan oleh perusahaan dalam upaya 

memasarkan sebuah produk atau jasa. Perusahaan perlu memahami 

perilaku dan kebutuhan konsumennya. Banyak upaya yang dapat 

dilakukan dalam proses komunikasi pemasaran, namun tidak semua upaya 

yang dilakukan dapat menghasilkan kesan positif terhadap upaya yang 

sudah dilakukan perusahaan tersebut.  

Menurut Fandy Tjiptono (2015) ada delapan tahap langkah pokok 

yang saling terkait dalam pengembangan dan upaya membangun 

komunikasi yang efektif dalam perusahaan, yakni: 

1. Mengidentifikasi sasaran khalayak 

Langkah ini akan mempengaruhi keputusan mengenai 

apa (what), bagaimana (how), kapan (when), dimana (where), 

dan kepada siapa (whom) pesan. Khalayak sebagai sasaran 

dan penentu keputusan terhadap pihak yang mempengaruhi. 

Khalayak dapat digolongkan seperti individum kelompok, 
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publik tertentu atau publik umum, dan calon konsumen yang 

memilik potensi. 

 

2. Menentukan tujuan komunikasi 

Tujuan komunikasi bisa diarahkan pada pengembangan 

respon yang diharapkan pada tiga tahap yaitu kognitif, 

afektif, dan konatif. Salah satu model yang paling populer 

adalah AIDA (Attention, Interest, Desire, Action). 

 

3. Merancang pesan 

Setelah mengetahui sasaran khalayak dan bagaimana 

tujuan komunikasinya, langkah berikutnya adalah perancangan 

pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak. Pesan yang 

disampaikan kepada khalayak idealnya memiliki ide yang 

kreatif, menarik perhatian, membangkitkan membangkitkan 

keinginan dan menggerakkan tindakan. Perancangan pesan 

berkaitan erat dengan empat isu yang utama yang terkait satu 

sama lain. Empat isu tersebut antara lain: 

a. Apa yang ingin disampaikan (message content) 

terkait dengan isi pesan. 

b. Struktur pesan (message sturcture), pesan yang 

disampaikan harus bisa disimpulkan konsumen dan 

tidak ambigu. 
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c. Format pesan (message format), dalam 

penyampaiannya yang bersifat simbolis. 

d. Sumber pesan (meesage source) yaitu mengenai 

kredibilitas pesan. Siapa pihak yang terkait dalam 

penyampaian pesan. 

 

4. Memilih saluran komunikasi 

Secara garis besar, saluran komunikasi bisa dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu saluran komunikasi personal dan 

saluran komunikasi non-personal. Komunikasi personal 

dilakukan secara langsung baik tatap muka, telepon, email, dan 

bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan 

komunikasi non-personal proses penyampaian pesannya tidak 

dilakukan secara kontak atau interaksi pribadi, namun 

dilakukan melalui media dan atmospheres, dan acara (event). 

 

5. Menyusun anggaran promosi 

Penetapan anggaran promosi atau periklanan pada suatu 

perusahaan adalah keputusan tersulit. Perusahaan dituntut 

menentukan besarnya dana yang dikeluarkan dalam kegiatan 

promosi, sedangkan menurut Lord Cole pendiri unilever 

(Tjiptono, 2015), kalangan pengiklan maupun biro periklanan 

menyadari bahwa sekitar separuh dari semua iklan yang 

ditayangkan merupakan pemborosan dan tidak efektif. Ada 
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cara untuk mengetahui mana yang termasuk iklan pemborosan 

dan mana iklan yang efektif, diantaranya ada empat metode 

yang dapat diterapkan sesuai kemampuan yaitu metode 

presentase penjualan, metode keseimbangan persaingan, 

metode tujuan dan tugas. 

 

6. Menentukan komunikasi pemasaran yang terintegrasi 

Setelah melalui lima langkah, alokasi dana promosi 

untuk komunikasi pemasaran yang teritegrasi melalui: 

periklanan, promosi penjualan, public relation, personal 

selling, dan direct online marketing. 

 

7. Implementasi IMC (integrated marketing communication) 

Langkah berikutnya menerapkan strategi komunikasi 

pemasaran yang sudah direncakan dan diputuskan dengan 

cermat. 

 

8. Mengumpulkan feedback  

Perusahaan harus mengukur dampak yang sudah 

dilakukan dalam aktivitas komunikasi pemasaran dengan cara 

mengumpulkan dan menganalisa feedback atau umpak balik 

yang diberikan konsumen kepada perusahaan tersebut. 
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Beberapa langkah dalam upaya mengembangkan komunikasi 

pemasaran yang efektif, perusahaan harus dapat mengelola serta menjadi 

koordinator dalam proses komunikasi pemasaran yang teritegrasi. 

Perusahaan yang berhasil mencapai tujuannya menggunakan dan 

memanfaatkan berbagai media atau alat komunikasi. Perusahaan juga 

harus bisa mempertimbangkan kepuasan dan kebutuhan konsumennya 

yang sering berubah. Berkembangknya berbagai jenis media baru dan 

semakin canggihnya konsumen, begitu juga dengan alat komunikasi, pesan 

dan khalayak yang lebih modern (Agus Hermawan, 2012). 

 

2.3 Menciptakan Merek Baru dalam konsep Rebranding  

2.3.1 Pengertian Brand atau Merek 

Brand atau merek adalah suatu identitas yang merepresentasikan 

sebuah produk atau jasa dalam perusahan secara keseluruhan. Penggunaan 

merek saat ini sangat luas di masyarakat karena beberapa alasan. Merek 

sebuah produk atau jasa pesrusahaan hendaknya mempunyai nilai atau sisi 

yang bisa diterima di benak konsumen. Konsumen akan menilai sebuah 

merek yang unik dan berbeda daripada yang lain. Merek yang kuat 

ditandai dengan dikenalnya sebuah merek perusahaan yang mempunyai 

persepsi positif dari masyarakat dan akan mendapatkan kesetiaan oleh 

konsumen.  

Di sisi lain merek merupakan sebuah nama atau symbol (seperti 

logo, merek dagang, desain kemasan, dan sebagainya) yang dibuat untuk 
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membedakan satu produk dengan produk lainnya. Merek dapat dijadikan 

ciri untuk membedakan satu perusahaan dari perusahaan pesaing lainnya. 

Merek yang menjadi ciri khas dan mencerminkan sebuah perusahaan yang 

ditampilkan kepada target konsumen. Menurut Philip Kotler (2002:63) 

merek adalah nama, istilah, symbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-

hal yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari orang 

atau sekelompok penjual untuk membedakannya dari produk pesaing. 

Sedangkan menurut Kartajaya (2009) mendefinisikan bahwa merek 

sebagai aset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan mengingatkan 

kepuasan dan menghargai kualitas. 

Disimpulkan dari beberapa pengertian menurut para ahli diatas 

bahwa definisi tentang merek atau brand adalah nama, symbol, gambar, 

tanda, rancangan, atau gabungan dari segala macam hal untuk membentuk 

identitas sebuah perusahaan guna membedakan antara produk atau jasa 

yang ditawarkan dari perusahaan pesaing atau kompetitor lainnya. Selain 

itu, merek juga berguna membantu penilaian dan kepuasan konsumen 

terhadap produk atau jasa yang ditwarakan oleh perusahaan tersebut. 

Merek merupakan sebuah janji perusahaan untuk secara konsisten 

memberikan feature, manfaat, dan jasa tertentu kepada konsumen serta 

merek tersebut memberikan jaminan kualitas. 

Merek sebenarnya merupakan janji dari pihak perusahaan atau 

penjual untuk secara konsisten memberikan sebuah keistimewaan, 

manfaat, dan jasa maupun jaminan mutu tertentu kepada konsumen. 
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Menurut Philip Kotler (2002:460), ada enam level pengertian merek atau 

brand, diantaranya: 

1. Atribut. Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. 

Misalnya Mercedes memiliki kesan sebagai mobil yang 

mahal, dibuat dan dirancang dengan baik, tahan lama dan 

mempunyai gengsi yang tinggi. 

2. Manfaat. Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat 

fungsional dan emosional. Atribut “tahan lama” dapat 

diterjemahkan sebagai manfaat fungsional, sedangkan atribut 

“mahal” dapat diterjemahkan sebagai manfaat emosional. 

3. Nilai. Merek juga menyatakan sesutau tentang nilai produsen. 

Jadi, Mercedes mempunyai arti kinerja yang tinggi, 

keamanan, gengsi dan lain-lain. 

4. Budaya. Merek juga mewakili budaya tertentu. Mercedes 

memiliki budaya Jeman: terorganisasi, efisien dan bermutu 

tinggi 

5. Kepribadian. Merek juga mencerminkan kepribadian 

tertentu. Mercedes mencerminkan pimpinan yang masuk akal 

(orang). 

6. Pemakai. Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli 

atau menggunakan produk atau jasanya. Kita akan terkejut 

melihat seorang sekretaris berumur 20 tahun mengendarau 

Mercedes. Namun, yang diharapkan adalah seorang direktur 
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atau manajer berumur 50 tahun yang mengendarai Mercedes 

tersebut. 

Merek atau brand merujuk pada suatu aktivitas promosi atau 

pemasaran sebuah perusahaan. Merek dibuat sebagai media interaksi 

perusahaan kepada konsumen. Merek juga mampu mempengaruhi benak 

atau pikiran konsumen untuk membeli dan memilih sebuah produk atau 

jasa yang ditawarkan perusahaan tersebut. Ada beberapa macam merek, 

diantaranya ada Manufacturer Brand dan Private Brand atau merek 

pribadi. Berikut penjelasan beberapa merek tersebut. 

1. Manufacturer Brand. Merek perusahaan yang dimiliki oleh 

perusahaan yang memproduksi produk atau jasa. Merek 

perusahan berbeda dari merek produk atau merek layanan. 

Merek perusahaan yang mempengaruhi beberapa pihak tekait 

karyawan serta dilihat dari cara persaingan pemasaran dari 

beberapa merek perusahaan pesaing. 

2. Private Brand. Merek pribadi adalah merek yang dimiliki 

oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa. 

Misalnya: Hipermarket yang menjual kapas merek Giant dan 

lain sebagainya. 

 

2.3.2 Manfaat Brand (Merek) 

Menurut Philip Kotler (2002:281), ada beberapa manfaat dari 

pemberian merek sebuah produk atau jasa perusahaan, antara lain: 
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1. Merek memudahkan penjual untuk mengolah pesanan-

pesanan dan menekan permasalahan. 

2. Merekdan tanda dagang secara hukum melindungi penjual 

dari ciri-ciri produk. 

3. Merek memberi penjual peluang kesetiaan konsumen pada 

produk. Telah terbukti bahwa kesetiaan pada merek tertentu 

berhasil melindungi penjual dari persaingan serta 

pengendalian yang lebih ketat dalam merencakana strategi 

pemasaran. 

4. Merek dapat membantu penjual dalam mengelompokkan 

pasar dalam segmen tertentu. 

5. Citra perusahaan dapat dibina dengan adanya merek yang 

baik, dengan membawa nama perusahaan, merek-merek ini 

sekaligus memasarkan kualitas dan besarnya perusahaan di 

benak konsumen. 

6. Merek sebagai cara untuk memudahkan penanganan produk, 

meminta produksi agar bertahan pada standar mutu tertentu 

dan juga meningkatkan pilihan para pembeli. 

Benak konsumen setiap hari terus dipengaruhi oleh informasi yang 

bersifat dinamis. Merek juga harus mampu menempati benak 

konsumen.ate Seperti yang disebutkan oleh Morriarty (1997) pada buku 

yang ditulis oleh Tjiptono bahwa diperlukan konsistensi strategi (strategy 

consistency) dalam komunikasi pemasaran. Konsistensi yang dimaksud 

disini adalah sebuah perusahaan harus mencerminkan setiap sisinya dalam 
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menyampaikan informasi kepada konsumen sehingga konsumen mampu 

menangkap kesan dari semua aspek perusahaan secara menyeluruh, mulai 

dari identitas visual, produk dan kemasan serta perilaku yang ditunjukkan 

oleh anggota organisasi secara bulat. 

 

2.3.3 Pengertian Citra Merek (Brand Image) 

Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang didapat dari 

lingkungan sekitar sebagai hasil pengetahuan dan pengalaman tentang 

suatu obyek. Menurut Keller (2009), sebagai persepsi atau kesan tentang 

suatu merek yang direfleksikan oleh sekumpulan asosiasi yang 

menghubungkan pelanggan dengan merek dalam ingatannya. Pemahanan 

ini timbul berdasarkan Citra juga bisa dapat didefinisikan sebagai persepsi 

masyarakat terhadap perusahaan yang bersangkutan. Konsumen yang telah 

mengenal merek tersebut akan lebih mengutamakan dan percaya kepada 

merek yang telah diciptakan sebuah perusahaan ketika muncul pesaing-

pesaing baru. 

 Citra merek (brand image) adalah persepsi dan keyakinan yang 

dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam 

dalam ingatan konsumen. Bentuk dari citra merek merupakan syarat dari 

merek yang kuat dan citra adalah persepsi yang relatif konsisten dalam 

jangka panjang (Kotler, 2002:134). Citra merek atau yang biasa disebut 

dengan brand image ini mempunyai perbedaan pandangan bergantung 

pada luas citra yang dibangun di benak konsumen. Citra merek (brand 

image) adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dan melekat di 



27 
 

benak konsumen (Rangkuti, 2008:43). Sebuah brand image harus 

dibangun dengan menggunakan seluruh media yang ada dan berkelanjutan 

mengenai pesan yang disampaikan. Penyampaian pesan dapat berupa 

lambang, audio, visual, suasana, acara, dan berbagai macam bentuk 

lainnya.  

Citra merek (brand image) merupakan elemen vital dari ekuitas 

merek. Ekuitas merek yang tinggi memiliki nilai asosiasi merek atau citra 

merek positif yang tinggi daripada ekuitas merek yang rendah 

Menurut Rangkuti (2002), Adapun faktor-faktor yang dapat 

membangun citra merek, yaitu sebagai berikut: 

1. Memiliki positioning yang tepat 

Merek dapat di-positioning-kan atau diposisikan 

dengan berbagai cara di benak masyarakat. Sebuah brand 

image atau citra merek yang kuat akan selalu menjadi yang 

utama dalam benak konsumen. Hal ini bisa dibuktikan 

dengan kualitas produk atau jasa yang dipasarkan oleh 

perusahaan kepada konsumennya. 

 

2. Memiliki brand value yang tepat 

Secara garis besar brand value membentuk brand 

pesonality. Brand personality ini lebih cepat beruhah 

dibandingkan brand positioning karena fenomena perubahan 

selera dan kebutuhan konsumen. Sebuah perusahaan dituntut 
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untuk membuat brand value yang tepat terhadap merek untuk 

membuat merek mampu bersaing dan semakin bernilai di 

benak konsumen. 

 

3. Memiliki konsep yang tepat 

Faktor terakhir yang mampu membangun citra merek 

atau brand image adalah bagaimana mengkomunikasikan 

brand value dan positioning yang tepat kepada konsumen 

harus didukung oleh konsep yang tepat. Konsumen yang 

sesuai sasaran berdasarkan produk, segementasi pasar, cara 

memasarkan, target pasar, kualitas pelayanan dan sebagainya. 

Hal seperti ini mampu membangun brand image di dalam 

benak masyarakat. 

 

2.3.4 Jenis-Jenis Citra 

Citra juga terdiri dari beberapa macam jenis. Ada beberapa jenis 

citra menurut Frank Jefkins seperti yang dijelaskan pada jurnal penelitian 

sebelumnya, yaitu: 

1. Citra bayangan (Mirror Image), citra yang diyakini 

perusahaan tanpa melihat pandangan dari luar. Ini disebabkan 

karena kurangnya informasi yang di peroleh dari kalangan 

dalam perusahaan. 
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2. Citra yang berlaku (Current Image), citra yang dipercaya 

oleh pihak luar mengenai suatu perusahaan. Citra ini tidak 

berlaku selamanya dan tidak sesuai dengan kenyataan karena 

terbentuk dari pengalaman atau pegetahuan orang-orang luar 

yang sifatnya terbatas sehingga cenderung mengarah ke citra 

negatif 

3. Citra harapan (Wish image), citra yang ingin dicapai oleh 

perusahaan agar bisa dikenal, dan ditermia positif oleh 

publiknya. 

4. Citra perusahaan (Coorporate image), citra perusahaan secara 

keseluruhan, baik itu tentang sejarahnya, kualitas pelayanan, 

kualitas produk, hubungan industri yang baik, marketing. 

Hingga pada tanggung jawab sosial perusahaan. 

5. Citra majemuk (Multiple image), Kumpulan berbagai citra 

yang mewakili citra perusahaan, yakni dimana public relation 

akan menampilkan pengenalan terhadap identitas perusahaan, 

atribut logo, sosok gedung, dekorasi loby kantor dan 

penampilan para profesionalnya. 

6. Citra penampilan (Performance image), citra yang lebih 

ditunjukkan pada subyeknya. Bagaimana kinerjaatau 

penampilan diri para profesional perusahaan atau organisasi 

yang serba menyenangkan dan selalu baik. 
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Sebuah perusahaan yang ingin mempunyai citra positif 

terhadap konsumen ataupun khalayaknya harus mempunyai 

langkah-langkah dan strategi yang terorganisir dengan baik. 

Proses seperti ini membuat tujuan sebuah perusahaan bisa 

tercapai dan membuat konsumen merasa bangga dengan 

produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. 

 

2.3.5 Pengertian Rebranding 

Istilah rebranding atau pemberian ulang sebuah merek adalah 

sebuah upaya atau proses tindakan dimana merek produk atau jasa 

perusahaan diciptakan kembali. Berdasarkan penjelasan tentang definisi 

merek (brand), kata rebrand dan rebranding juga memiliki arti dan 

maksud yang sama, hanya saja pada kedua kata ini diberi imbuhan re- 

yang merupakan kata depan atau awalan yang berarti lagi atau baru 

(mengulang) (Fandy Tjiptono, 2015:209). Rebranding adalah proses 

pemberian nama merek (brand) baru atau identitas baru pada produk atau 

jasa perusahaan yang sudah ada tanpa perubahan berarti dari segi benefit 

yang ditawarkan oleh produk. Rebranding dibagi menjadi dua macam, 

yaitu pertama adalah perubahan yang dilakukan terhadap sebuah merek 

yang sudah ada dengan cara mengganti total untuk menciptakan sebuah 

identitas atau merek baru di benak konsumen. Kedua, rebranding sebagai 

proses modifikasi atau merubah serta menambahkan tanpa mengganti 

merek yang sudah ada. Modifikasi merek seperti ini biasanya digunakan 

oleh perusahaan yang melihat perkembangan desain dari tahun ke tahun. 
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Proses rebranding adalah langkah terakhir untuk sebuah merek 

(brand). Selama sebuah merek masih bisa dipertahankan beberapa 

perusahaan tidak melakukan rebranding ini. Beberapa hal yang 

menyebabkan sebuah perusahaan melakukan rebranding adalah: 

• Akibat tekanan dari pesaing yang tidak mampu ditahan 

• Akibat tekanan dari konsumen yang terpengaruh dengan 

perkembangan teknologi modern 

• Akibat perubahan tujuan dari perusahaan terkait 

• Akibat adanya konflik internal yang mempengaruhi 

perusahaan 

Disisi lain menurut penjelasan Mazwaid yang dituliskan dalam 

lamannya (www.marketing.co.id/mengapa-harus-rebranding), ada 

beberapa hal yang membuat perusahaan melakukan rebranding, 

diantaranya: 

1. Krisis finansial, alasan perusahaan secara finansial melakukan 

reorganisasi dan sebuah identitas baru yang diperlukan untuk 

mengubah hal tersebut. 

2. Adanya manajemen/kepempininan baru, untuk mengiringi awal 

kepemimpinan, mereka (pemimpin baru) ingin “tanda atau 

simbolnya” sediri yang diinginkan untuk perusahaan yang 

dipimpinnya. 

3. Analisa prospektif pasar, perusahaan yag perlu menegaskan 

kembali targetnya dan merencanakan positioning pada area 
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yang baru, sehingga perlu citra yang baru pula untuk 

merefleksikan hal tersebut. 

4. Merger, beberapa perusahaan yang bergabung menjadi satu 

perusahaan baru dengan nama baru dengan tujuan yang baru. 

Selain beberapa hal diatas yang menyebabkan terjadinya aktivitas 

rebranding ini yaitu: pertama, karena alasan finansial perusahaan, kedua, 

adanya manajemen atau kepemimpinan baru, ketiga, analisa prospektif 

pasar, kemudian keempat, karena alasan merger. Merger adalah beberapa 

gabungan perusahaan yang menjadi satu dengan nama baru dan alasan 

untuk tampil baru di benak khalayak. 

 

2.3.6 Tujuan Rebranding 

Aktivitas rebranding dilakukan perusahaan dalam upaya merubah 

total atau memperbaharui sebuah brand atau merek yang telah ada menjadi 

lebih baik. Menurut Fandy Tjiptono (2015) bentuk spesifik rebranding 

bisa mencakup perubahan nama dan citra (simbol visual, warna, gambar, 

auditory, dan sebagainya) hingga redefinisi strategi dan positioning merek. 

Tujuan utama perusahaan melakukan rebranding ialah: 

1. Menyegarkan kembali atau memperbaiki citra merek. 

2. Memulihkan citra setelah terjadinya krisis atau skandal 

3. Bagian dari merger atau akuisisi 

4. Bagian dari de-merger atau spin-off 

5. Mengharmonisasikan merek di pasar 
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6. Merasionalisasi portofolio merek 

7. Mendukung arah strategi baru perusahaan 

Rebranding juga dilakukan dengan tujuan memposisikan merek 

perusahaan, untuk menjauhkan sebuah konotasi negatif dari branding 

sebelumnya atau memindahkan kelas atas merek sebuah produk atau jasa 

perusahaan. 

 

2.3.6 Konsep Rebranding menurut Muzellec 

Muzellec (2003) menjelaskan bahwa rebranding adalah praktek 

untuk membangun identitas atau representasi baru sebuah organisasi 

dengan tujuan menanamkan posisi yang berbeda dalam benak konsumen 

dan sebagai pembeda dari pesaing atau kompetitornya. Muzellec juga 

memaparkan 4 elemen dalam rebranding yaitu: 

2.3.6.1 Repositioning 

Repositioning adalah upaya atau proses perubahan ulang posisi sebuah 

produk atau perusahaan dibenak masyarakat. Hal ini dilakukan karena 

positioning yang sebelumnya dirasa tidak menguntungkan bagi 

perusahaan. Proses repositioning lebih dinamis dan harus siap dengan 

tekanan eksternal. Repositioning juga dapat terjadi karena adanya 

perubahan arah perusahaan baik internal maupun eksternal. Dari 

Internal bisa disebabkan oleh keinginan karyawan untuk kearah yang 

lebih baik, bisa dari konsep dan strategi perusahaan yang berkembang. 

Eksternal bisa disebabkan oleh permintaan pasar. 
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2.3.6.1.1  Pengertian Positioning 

Perusahaan mempunyai tujuan untuk memposisikan sebuah 

produk atau jasa dalam benak konsumen. Konteks memposisikan 

sebuah produk atau jasa perusahaan dipersepsikan secara berbeda 

dan relatif dibandingkan dengan perusahaan lain. Istilah positioning 

ini sangat mempengaruhi citra merek atau brand image suatu 

perusahaan. Positioning itu sendiri merupakan proses menempatkan 

keberadaan perusahaan dibenak pelanggan dengan membangun 

kepercayaan, keyakinan, dan trust kepada pelanggan (Kartajaya,  

2009). Menurut penjelasan Morissan dalam bukunya bahwa 

positioning merupakan strategi komunikasi yang berhubungan 

dengan bagaimana khalayak menempatkan sebuah produk, merek 

atau perusahaan di dalam otaknya, sehingga khalayak memiliki 

penilaian tertentu. 

Dalam menyusun sebuah pernyataan brand positioning, 

pengelola pemasaran harus mengetahui bagaimana khalayak atau 

konsumen membedakan produk yang bersangkutan dengan produk 

kompetitornya. Menurut Philip Kotler (2002:292) brand positioning 

sebagai tindakan mendesain penawaran dan citra perusahaan 

sehingga perusahaan dapat berada di posisi kompetitif yang 

bermakna dan berbeda di benak pelanggan. Brand posotioning yang 

baik membantu strategi pemasaran agar lebih jelas bagaimana 

produk itu dipasarkan. Dalam artian positioning mebedakan produk 

yang seragam dari produk kompetitor. Dalam situasi yang kompetitif 
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saat ini, positioning merupakan strategi yang banyak digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan. Maka dari itu perusahaan dituntut lebih 

kreatif agar menemukan strategi baru agar mendapatkan positioning 

di benak konsumen. 

 

2.3.6.1.2 Jenis-Jenis Positioning 

Tidak sedikit perusahaan melakukan positioning yang gagal 

karena adanya inkonsistensi yang membingungkan konsumen. 

Positioning juga bisa mengalami erosi karena kurangnya perhatian, 

adanya perubahan selera dan kebutuhan konsumen, adanya 

perubahan  teknologi, atribut yang ditonjolkan sudah tidak menarik 

lagi, dan adanya pesaing yang lebih maju dan berkembang. Oleh 

karena itu perusahaan harus mempertahankan dan bilamana 

diperlukan untuk melakukan repositioning agar konsumen tetap 

berpresepsi positif terhadap perusahaan tersebut. 

Ada  beberapa jenis positioning yang bisa dilakukan atau 

perusahaan untuk membangun persepsi dalam benak konsumen 

menurut Fandy Tjiptono (2015), yaitu: 

1. Attribute Positioning. Perusahaan memposisikan dirinya 

berdasarkan fitur spesifik (keamanan, ukuran, dan 

sebagainya). 

2. Benefeit Positioning. Produk diposisikan pelopor dalam 

manfaat tertentu. 
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3. Use or Application Positioning. Produk diposisikan sebagai 

alternatif terbaik untuk situasi pemakaian tertentu. 

4. User Positioning. Produk diposisikan sebagai pilihan terbaik. 

5. Competitor Positioning. Klaim produk dihubungkan dengan 

posisi persaingan terhadap pesaing utama. 

6. Product Category Positioning. Produk diposisikan dalam 

katergori tertentu. 

7. Quality or Price Positioning. Perusahaan yang menciptakan 

citra tinggi lewat harga sebagai indikator nilai. 

8. Parentage Positioning. Positioning di dasarkan pada 

produsen/perusahaan induk dan produk produk sebelumnya. 

9. Manufacturing Process Positioning. Positioning menekankan 

kecanggihan, ketelitian dan kesempurnaan manufaktur. 

10. Ingredient Positioning. Konsep positioning yang 

menekankan kualitas bahan yang digunakan. 

11. Endorsement Positioning. Positioning menekankan dukungan 

dari orang yang berperan di mata khalayak. 

12. Proenvironment Positioning. Konsep ini menggambarkan 

perusahaan sebagai good citizen. 

13. Country Positioning. Menekankan citra positif negara atau 

kawasan dengan produk yang bersangkutan. 
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2.3.6.2 Renaming 

Istilah renaming atua pergantian nama ini merupakan langkah yang 

beresiko terhadap proses rebranding. Perubahan nama harus lebih 

mudah untuk diterima dibenak masyarakat. Selain itu, nama yang 

diusung juga harus merepresentasikan dari sebuah identitas produk atau 

perusahaan tersebut. 

 

2.3.6.3 Redesign 

Perusahaan atau organisasi yang mempunyai pandangan penting 

terhadap simbol identitas akan melakukan tahapan redesign ini. Hal ini 

dilakukan terhadap perubahan logo, warna khas, dan yang terkait 

dengan simbol perusahaan. 

 

2.3.6.4 Relaunch 

Brand relaunching adalah upaya publikasi untuk memperkenalkan 

merek baru ke dalam pihak internal maupun eksternal perusahaan. 

Untuk internal dapat dilakukan dengan brosur, buletin, internal meeting. 

Sedangkan untuk eksternal bisa digunakan bentuk publikasi berupa 

press release, word of mouth, advertising. 

Muzellec mendefenisikan bahwa rebranding terjadi karena 

beberapa proses, diantaranya sebagai bagan berikut: 
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Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

Sumber: Muzellec, 2003 

Penjelasan terkait gambar diatas bahwa rebranding dilakukan 

karena beberapa faktor tertentu. Dijelaskan secara lengkap bahwa faktor 

terjadinya rebranding dapat terjadi karena perubahan struktur, perubahan 

strategi, perubahan keadaan eksternal, dan perubahan posisi kompeititif 

perusahaan. Kemudian, dengan dilakukannya rebranding, perusahaan 

mempunyai tujuan untuk merefleksikan identitas dan membuat citra baru. 

Hal itu tidak lepas dari proses rebranding mengenai upaya dari pihak 

internal (karyawan) dan phihak eksternal (stakeholder). 
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